


 Αποδοχή της διαφορετικότητας 

 Δυνατότητα της επιλογής στο  

τι μαθαίνουν,  

πώς θα το μάθουν 

με ποιο τρόπο που θα εκφράσουν αυτό που 
έμαθαν.  

 Ομαδοσυνεργατικότητα με ανομοιογενείς 
ομάδες  

 Πολλαπλές μεθοδολογικές προσεγγίσεις 
μάθησης.  

 Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα.  



 

 Στόχους 

 Περιεχόμενο 

 Μεθοδολογία 

 Προϊόντα  

 Αξιολόγηση 

 Όμως στα μαθηματικά και  στις φυσικές 
επιστήμες  υπάρχει ένα ενοποιητικό 
στοιχείο ….. 



Το πείραμα είναι μια πρακτική παγκόσμια 
κατανοητή καθώς περιέχει 

 Εικόνες αντικειμένων  
 Συναρμολόγηση και λειτουργίες διατάξεων 
 Μετρήσεις  και υπολογισμούς 
Κατά συνέπεια κάθε παιδί μπορεί να έχει   
 Πρακτική κατάδειξη όσων διδάσκεται,  
 Βιωματική εμπλοκή στην διαδικασία  
Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να δείχνονται 

ακόμη και χωρίς λόγια. Όμως.. 
 



Όλα όσα δείχνονται στην παγκόσμια αυτή 
γλώσσα μπορούν να συνδυαστούν με την 
ελληνική γλώσσα, ώστε τα παιδιά να 
εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους και να 
εξασκούνται στην σύνταξη προτάσεων και σε 
ότι αφορά 

  ορολογία  

  περιγραφική αφήγηση σε διαδικασίες 

  διατύπωση συμπερασμάτων και εξηγήσεων για 
φαινόμενα  

 Ας δούμε τις προτεινόμενες δράσεις 4 σε Φυσική, 
Γεωγραφία  



 1Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Γενική εισαγωγή 
στη διδακτική  μεθοδολογία στη 
Φυσική 

 2Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Εναλλακτικές Ιδέες 
και τρόποι αντιμετώπισης 

 3η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ανάλυση 
μεθοδολογίας με πρακτικές οδηγίες  
και ιστορικά παραδείγματα  

 4Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Σύγχρονες 
εξελίξεις στη Φυσική. Αναδρομή 
από τις αρχές του 20ου ως σήμερα.  

 

 https://drive.google.com/file/d/1lv8Bfz
wFTJbCLhrDZlVFt3xXzUO0OMwp/view?u
sp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1GMdIs
9fBZTeDn9xUzjLco11lR53hFtwf/view?us
p=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/17T7U
HJ3LYXu9BQ90weI1VzNCjKsjP4MX/view
?usp=sharing 

 https://drive.google.com/file/d/1moCZ
6UlKnFxSiYUw6yILXOrQj7-
xlzEo/view?usp=sharing 

 

 

Παραδείγματα με απεικονίσεις μετρήσεων, διαγραμμάτων, υπολογισμών  

Μέρος του υλικού είναι αξιοποιήσιμο κατά περίπτωση.  

Τα παραδείγματα ιδιαίτερα επιμελημένα αλλά μερικά από αυτά ιδιαίτερα  προχωρημένα.  

Ως μοντέλα καλά για χρήση και σε άλλα θέματα αλλά θέλουν υποστήριξη με κατάλληλα φύλλα 

εργασίας και μεικτές συνεργατικές ομάδες 
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Ελληνικά μέσα από τα 
μαθήματά μου.  

 Γεωλογία Γεωγραφία ΓΣ  
σελ. 52-73 

 

 

 https://drive.googl
e.com/file/d/1MkU
FXt0yY3dIWXPspwxf
mMW8cza_uLLE/vie
w?usp=sharing 

 Οι δράσεις προσφέρονται  
για    ομαδοσυνεργατική 
εφαρμογή σε σύνδεση με 
χώρες  
- γλώσσες- ταξίδια – 
εμπειρίες και προφανώς 
ορολογία ιδιαίτερα 
επίκαιρη στα ελληνικά 

 

https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1MkUFXt0yY3dIWXPspwxfmMW8cza_uLLE/view?usp=sharing


 Λέξεις και εικόνες 

 Μια ιστορία σε αναπαράσταση με 
θεατρικά δρώμενα  

 Λεξιλόγια σε διάφορα ειδικά πεδία 

 Διάλογοι σε ομάδες για επίμαχα θέματα  
με την μεθοδολογία της αντιπαράθεσης 
επιχειρημάτων  

 



 Παρατηρούμε – εικόνες, βίντεο, ήχοι, 
συσκευές, όργανα 

 Ερευνούμε – κατασκευάζουμε, 
διαμορφώνουμε διατάξεις, μετράμε, 
υπολογίζουμε, συγκρίνουμε, 
επεξεργαζόμαστε μαθηματικές δομές 

 Εκφραζόμαστε – συζητάμε, διατυπώνουμε 
υποθέσεις,  επιχειρήματα και 
συμπεράσματα  

 



 ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:  Να αναδείξουμε τις Φ.Ε. 
ως ελκυστικά πεδία για εμπλοκή   

 ΜΕΘΟΔΟΥΣ: Να εμπνεύσουμε στα παιδιά 
εμπιστοσύνη στην επιστημονική διαδικασία και 
κυρίως ερευνητική διάθεση 

 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ: Να καταστήσουμε 
τα παιδιά ικανά να σκέφτονται κριτικά και να 
δρουν επιστημονικά, το καθένα με το δικό του 
δρόμο σκέψης και επικοινωνίας 

 ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: Φυσικά δίνουμε 
έμφαση να μπορέσουν να το εκφράσουν αυτό με 
λέξεις  ως επιθυμία και σχέδιο δράσης. 


